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  افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١١ دسمبر ١۵

 

 در افغانستان چه می گذرد؟

)١۴۵(  
  

  :شد» پاک«شھر از وجود کراچی ھای دستی و دستفروشان 

ت چپاولگران قرار دارد و سرمايه داران و فيودال ھا اساس سرکوب طبقات رژيم پوشالی کنونی که در خدم

می سازد، ھميشه در تالش است تا به ھر طريق ممکن زحمتکشان را آزار و اذيت نموده و  را زحمتکش آن

  .کوچکترين زمينه ھای نان آوری شان را از آنھا بگيرد

که کراچی ھای دستی را اچه بر زده و تمام زحمتکشانی  اين رژيم پۀاز روز شنبه تا امروز، وزارت امور داخل

که در گرد و خاک، سردی و گرمی، انتحار و انفجار بر روی جاده ھا زحمت می کشند تا را دارند و دستفروشانی 

  .می شوند» پاک«دست آورند، از طرف اين پوشالی ھا ه  نانی بۀلقم

 نمی تواند، روز تا روز با برنامه ھای استعمارگرانه مردم را اين رژيم که ھيچ برنامه ای برای مردم تھيدست داشته

  . به گودال فقر پرتاب می کند و حال با اين برنامه آخرين روزنه را ھم از اين طبقات زحمتکش می گيرد

وقتی جنگ استعمارگرانه  آغاز می شود، زحمتکشان از جمله طبقاتی ھستند که بيشترين قربانی را می دھند و ھمين 

بانی سبب می شود تا با گذشت زمان آنھا بيش از پيش متحد شده و تنھا با رھبری پيشاھنگان انقالبی می توانند قر

سف امروز بنابر داليل گوناگون در حالت ضعيف قرار أکاخ ظلم و استبداد و استعمار را بريزند، پيشاھنگی که با ت

  .دارد

  

  :مرگ و مير مادران در افغانستان ننگين است

به کشور ما تجاوز کردند، اما » دفاع از حقوق زنان« ديگر با شعار یياليست ھا ده سال قبل در کنار شعارھاامپر

پس از ده سال آمار نشان می دھد که در اين ده سال بدترين تجاوز به حقوق زنان صورت گرفته است و زنان کشور 

  .دما زير سه ستم، ستم ملی، ستم طبقاتی و ستم جنسيتی جان می کنن
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در . بر بنياد آخرين گزارش سازمان صحی جھانی، افغانستان در مرگ و مير مادران در جھان جايگاه اول را دارد

 مادر يکتن ۴٣٠که در تاجکستان از ھر  کشور ما از ھر يازده مادر يکتن در زمان والدت جان می بازد، در حالی

  .ی بازند مادر يک تن در زمان والدت جان م١۴٣٠٠و در اتريش از ھر 

اين رقم تکاندھنده در کشور ما به خوبی نشان می دھد که حقوق زنان در کشور ما در ده سال گذشته چقدر رعايت 

 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ٧٠که  شده است و ادعا ھای دروغين رژيم پوشالی مبنی بر اين

  .دارند، چقدر ننگين و شرمگين است

ھمراه ندارد و  با وجود مصرف ه گاه با خود بھروزی ب د که تجاوز و جنگ استعماری ھيچاين آمار نشان می دھ

 ننگين ۀسر می برند و اين در کنار ده ھا کارنامه ميلياردھا دالر، مادران ما باز ھم در بدترين وضعيت صحی ب

دان نوشته می شود و  ننگين ديگر است که مطمئنا به پای اين جال» دستاورد«استعمارگران و پوشالی ھا، يک 

  .مطمئنا حساب گرفته خواھد شد 

  

  : درصد افزايش يافته است۴٠توليد ھيروئين 

ليون دھقان در بخش کشت کوکنار مصروف ي اساس آمار رسمی دولت پوشالی نزديک به يک مهدر حال حاضر ب

. مخدر جھان را توليد می کند درصد مواد ٩٠ مواد مخدر جھان، در حدود ۀنام آشپزخانه می باشند و افغانستان ب

توليد ھيروئين يکی از منابع پر درآمد جنگ ساالران و مزدوران وطنی استعمار می باشد و ھمين اکنون ده ھا 

ول نگھداری ؤکارخانه آن در واليات شمال، شرق و جنوب فعال می باشد که در بعضی از واليات پوليس محلی مس

  .اين کارخانه ھا می باشند

مقامات روسی . رش می شود که توليد ھيروئين نسبت به سال گذشته چھل در صد در افزايش يافته استاکنون گزا

در اين مورد ابراز نگرانی نموده است و يادآوری کرده اند که توليد بيشتر ھيروئين سبب اعتياد بيشتر جوانان 

  . جلوی قاچاق آن به سوی روسيه گرفته شوددروسی شده است و باي

  

  :استعمارگری که سال خونين را پشت سر گذشتاندفرانسه، 

 ھزار سرباز زحمتکشان تھيدست افغانستان را می کشند و ١۵٠ کشور با بيشتر از ۴٩در حال حاضر در افغانستان 

طور ه  که افغانستان ب٢٠٠١فرانسه يکی از کشورھای استعمارگر است که پس از سال . به اسارت در می آورند

 ۀ ھزار سربازش سين۴اشغالگران جھانی مورد تجاوز قرار گرفت، در ھماھنگی کامل با امريکا با مستقيم از طرف 

  .وطن ما را لگدمال کرد و از ھيچ نوع جنايت و خيانت در حق طبقات زحمتکش افغانستان دريغ نورزيد

سال اين کشور در اين . رود  برای فرانسه در طول ده سال گذشته، خونين ترين سال به شمار می٢٠١١سال 

 کشته داده است ولی با وجودی که ارقام دقيقی از ٧۶ تا اکنون ٢٠٠١فرانسه از سال .  کشته داده است٢۴غارتگر 

ی ھميشه از بنيادگرايان شورای نظارکشتارھای فرانسه در دست نيست ولی می توان حدس زد که اين کشور که 

  .  ھموطنان زحمتکش ما را به قتل رسانده باشددفاع کرده است، در طول ده سال گذشته ھزاران تن از

 بيشتر سربازان خود را از افغانستان اخراج کند، ولی در عين ٢٠١۴دولت فرانسه گفته است که تالش دارد تا سال 

 در افغانستان باقی خواھد ماند و در آخرين مالقاتی که ٢٠١۴زمان اعالن کرده است که اين کشور پس از سال 

ت پوشالی در کابل داشت از توافق ستراتيژيک درازمدت با افغانستان نيز سخن گفته بود که بدون سرکوزی با دول

  . خواھد شدءشک اين توافق به زودی امضا
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جنگ «مردم و توده ھای فرانسوی با جنگ استعماری دولت شان در افغانستان سخت مخالف ھستند و ديگر حنای 

ش تود ھای فرانسوی کمرنگ شده است و از ھمين رو در آخرين نظر پي» دفاع از دموکراسی«و » عليه تروريزم

  . درصد مردم فرانسه خواھان خروج نيروھای فرانسوی از افغانستان شده اند٧۶سنجی 

  

  ؟؟؟»شفافيت در مذاکرات با طالبان«ی ھای مبارز با تيتر ئعکس ھای شعله 

کاران مشھور و معاون دوم رياست جمھوری پوشالی ھفته نامه مربوط به کريم خليلی يکی از جنايت» مشارکت ملی«

 قوس ضمن چاپ گزارشی ٢١ قوس و دوشنبه ٢٠شنبه ربوط به محقق وحدتی به روزھای يک افغانستان مۀو روزنام

ی ھای مبارز را نيز در اين مظاھره به نشر رسانيده ئانجمنی به نام دادخواھان، عکس ھای شعله ۀ در مورد مظاھر

  ».نھادھای حقوق بشری خواھان شفافيت در مذاکرات با طالبان شدند«:وشته استو ھر دو رسانه ن

 

 

 

 

 

 

  

  

» نھادھای حقوق بشری خواھان شفافيت در مذاکرات با طالبان شدند«اين عکس در نشرات محقق و خليلی  با تيتر (

  )چاپ شده است

ی ھای  رزمنده و از ئکس ھای شعله معلوم نيست که اين انجمن دادخواھان مربوط به کی ھاست که اين چنين ع

ی مشھور شھيد محسن  را در روز حقوق بشر ليالم می کنند و زير عکس ھای اين فرزندان برومند ئآنجمله شعله 

 ».فساد اداری در کشور به تحقق عدالت آسيب رسانيده است«ما چيغ می زنند که ۀ توده ھای ستمديد

ند که اين فساد نيست که به تحقق عدالت آسيب رسانيده است، بلکه استعمار نمی دان» داد خواھی«اين نوکران 

 و ءاستعمار است که عدالت را قربانی می گيرد و اين چيغ ھای کثيفی که سر می دھند بدترين توھين به شھدا

نگين ی است و سازمان ھای که اين شعله ھا در آن رزميده اند و خون داده اند، بايد به اين عمل نئقھرمانان شعله 

ی از ئی ھائبا ھرزه گوی  ئاعتراض کنند و نگذارند که انجمن ھای استعماری به خون شھدای شعله » دادخواھان«

 .اين دست توھين کنند

ی باال نمی کنند و ئشھدای خود را با اين ھرزه گوگاه عکس ھای  ی ھا ھيچئکه شعله  عده ای می گويند از آنجائی

ھند که جنايتکاران را از قدرت نمی خوا» حکومت افغانستان«و » ه جھانیجامع«ی از ئزير عکس شھدای شعله 

ی ھا با بلند کردن عکس ھای رزمندگان شھيد خود، مشت ھای شان را گره می زنند ئ شعله ،ين بکشند، عکس آنئپا

د رفقای شھيد و تمام و با شعار مرگ بر امپرياليزم و استعمار، از توده ھا می خواھند تا در تالطم انقالبی، انتقام و دا

مربوط به سيما سمر » انجمن دادخواھی«فرزندان صديق اين مملکت را از دژخيمان بستانند، لذا به احتمال قوی اين 

 و سرانجام ، بعداً عضو به اصطالح حزب کمونيست مائويستکه سيما سمر زمانی عضو راوا است و از آنجائی
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ی  را ھمين خانم انجام ئ شعله ۀ ننگين از عکس ھای شھدای رزمندۀ استفادءعضو حزب وحدت بوده، شايد اين سو

  .داده باشد، که بايد از او بازخواست صورت بگيرد

 

 


